
ZMČ 17 – 18.9.2017 

Interpelace členů zastupitelstva a občanů 

 

 

Seznam interpelací zastupitelů: 

 

 

1. pan Tomáš Koutský – Petice – interpelace směřována na paní starostku Jakob Čechovou 

– ústně odpověděla. 

2. paní Zuzana Dastychová – Cedule – interpelace směřována na pana Roušara, nebo na 

pana Slezáka – odpověděla paní starostka. 

3. pan Petr Duchek – Lhůta pro podání informací – interpelace směřována tajemníkovi 

ÚMČ Praha 21 p. Orlovskému – ústně odpověděl. 

4. paní Zuzana Dastychová – Studie – interpelace směřována na místostarostu pana 

Roušara – ústně odpověděl.  

5. pan Petr Duchek – Koncepce školy – interpelace směřována na paní starostku Jakob 

Čechovou – ústně odpověděla.  

6. pan Petr Duchek – RO63 refundace platů radních – interpelace směřována na radní paní 

Jenšovskou a na radního pana Jeníčka – paní Jenšovská částečně odpověděla ústně a 

odpoví i písemně. 

 

 

Sezam interpelací občanů: 

 

1. pan František Poslušný – Dotaz na podnět pro změnu územního plánu HM Prahy – 

interpelace směřována na pana Roušara – ústně odpověděl. 

2. paní Kateřina Sejkorová – Dotaz na podnět pro změnu ÚP – interpelace směřována na 

pana Roušara – odpoví písemně.  

3. pan Jan Veselý – Týden zdraví – interpelace směřována na RMČ Praha21 (p. Roušar, 

p. Jeníček) – ústně odpověděl pan Roušar. 

4. pan Marek Buchtel – Proč ještě nebyl prezentován akční plán, který by navazoval na 

výsledky průzkumu klimatu ve škole: Do kdy bude zveřejněn? 

5. paní Michaela Skalníková – o prázdninách vznikl spolek přátel a rodičů dětí Újezdských 

škol. V čem konkrétně vnímáte možný přínos spolku 1. pro Vás osobně 2. pro MČ. 

 

Pan Kopecký podal procedurální návrh: „umožnit jednotlivým zastupitelům odpovědět na 

interpelaci paní Skalníkové“. 

Následovalo hlasování: 

1. „umožnit jednotlivým zastupitelům odpovědět na interpelaci paní Skalníkové“. 

Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.  

 

Všichni zastupitelé vyjádřili názor na tuto interpelaci, pan Mergl se vyjádří písemně. 

 

6. pan Petr Mach – rozhodnutí o možnosti uložení kol u nádraží Klánovice – interpelace 

směřována na Radu MČ – paní starostka Jakob Čechová odpověděla ústně.  

7. paní Lenka Danielová – žádám odpověď na interpelaci z 12.6.: 1. kde je možné najít 

písemné výstupy hodnocení koncepce 2. jak jsou naplňovány a kontrolovány cíle a 

priority strategického rámce MAP pro Prahu 21 z března t.r. – paní starostka Jakob 

Čechová odpověděla ústně.  

 



 

Odpověď na interpelaci zastupitele: 

 

6. Petře, už jsem Ti sice částečně odpověděla na místě, ale slíbila jsem odkaz na právní normu, 

podle které MČ Praha 21 vyplácela mému zaměstnavateli náhradu mzdy, takže se jedná o: § 52 

odst. 4 Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze s odkazem na Nařízení vlády č. 

108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.  

S pozdravem Jitka Jenšovská 

 

 

 

 

Odpovědi na interpelace občanů: 

 

 

2. Dobrý den paní Sejkorová, 

na minulém zasedání zastupitelstva MČ Praha 21 jsem v odpovědích na interpelace do záznamu 

oznámil, že na Vaši interpelaci odpovím písemně. 

Z důvodu Vaší nepřítomnosti nezazněla konkrétní otázky a moje odpovědi se tak mohou více 

méně míjet s Vaší představou. Proto nejprve na vysvětlení - zastupitelé podle §22 Jednacího 

řádu zastupitelstva MČ Praha 21 mohou na základě návrhu v průběhu jednání změnit čas 

interpelací. To se tak bohužel stalo a informace, kterou jste obdržela od úředníků organizující 

toto zasedání nebyla správná - může se stát, že dojde k posunutí projednávání a při odpovědích 

na interpelace je vyžadována přítomnost občana, který dotazy pokládá. Od příštího zasedání 

budou pracovníci úřadu na tuto možnost poukazovat, aby se podobné nedorozumění nestalo. 

Berte tedy moji odpověď jako shrnutí mého postoje k změny územního plánu č. 76/2016, ze 

ZMK na OB. 

 

Změnu územního plánu na pozemcích č. parc. 537/130 a parc. 537/159 RMČ v minulosti 

nepodpořila ani po opakovaném projednání svůj postoj nemění.   

 

Rada přijala toto usnesení: 

 

1) n e s o u h l a s í 

i nadále s pořízením změny územního plánu Hlavního města Prahy č. 76/2016 pro výše uvedené 

pozemky, z důvodů zachování zeleně a prostupnosti území 

 

2) s o u h l a s í 

s odkupem výše uvedených pozemků prostřednictvím Hlavního města Prahy, na základě 

doporučení Komise územního rozvoje v celých výměrách, tzn. pozemek č. par. 537/159 o 

výměře 1.180m2 a pozemek č. parc. 537/130 o výměře 851m2. 

 

3) u k l á d á 

ÚMČ Praha 21 (OMI) informovat o stanovisku rady p. Poslušného a v případě jeho souhlasu s 

odprodejem pozemků o celých výměrách zaslat předmětné usnesení MHMP, odboru 

hospodaření s majetkem se žádostí o realizaci odkupu 

 

 



V případě, že byste se v budoucnu rozhodla nabídnout své pozemky k prodeji Hlavnímu městu 

Prahy nebo městské části, tento prodej podpoříme. Pokud z Vaší strany nebude zájem, nebude 

bod č. 2naplněn a vše zůstává v původním stavu. 

 

V případě, že byste chtěla doplnit nějaké informace, jsem k dispozici 

 

RNDr. Pavel Roušar 

místostarosta 

telefon:775 581 820 

mail: pavel.rousar@praha-21.cz 

 

 

 

 

5. Vážená paní Skalníková, 

Souhlasím se založením a činností Vašeho sdružení, neboť je to jedna z možností, jak vylepšit 

úroveň ZŠ. 

S pozdravem Miloš Mergl. 

mailto:pavel.rousar@praha-21.cz

